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Nové tretry od BV Import
BV IMPORT s.r.o, dovozce přileb a  cyk-

looblečení HAVEN, rozšířil nabídku produk-
tů o  cyklistické tretry FLR 
od  turistického mo-
delu s  vibramovou 
podrážkou, přes 
modely s  tvrzenou 
nylonovou podešví 
až po  celokarbonové 
modely. Skladem již od ve-
likosti 36 až po velikost 47. Pro představu zobra-
zený MTB model je v MOC 1.990 Kč.

Více na stránkách www.HAVEN.cz.

Sponser drink
Sponser Competition Drink je jedním z nej-

prodávanějších produktů této fi rmy. Hypotonic-
ký zcela zásaditý sportovní 
nápoj s  optimální sklad-
bou karbohydrátů s  růz-
ným glykemickým inde-
xem a optimální skladbou 
elektrolytů zajišťuje rych-
lou vstřebatelnost a  tím 
rychlou hydrataci organi-
zmu s  optimalizovaným 
příjmem energie. Velmi 
příjemné je jemné aroma 
v  několika příchutích, 
které usnadňuje konzumaci za  každého počasí. 
Dostupný v objemu 1000, 800, 400 a 60 gramů.

www.sponser.cz

Enervit, specialista 
na výživu pro vytrvalce

Chcete-li podpořit svou sportovní výkonnost, 
zvolte Enervit - specialistu na výživu pro vytrval-
ce. Podstatou Enervitu jsou promyšlené výrobky 
postavené na  sa-
motné podstatě 
fungování orga-
nizmu při vy-
trvalostním vý-
konu. Díky tomu Enervit pomáhá výrazně lépe 
využívat váš tréninkový čas i výkonnostní poten-
ciál. Celé spektrum produktů Enervit je jedno-
duše přehledné a hravě pokryje celý váš sportovní 
výkon od postupné přípravy organizmu na sport 
2 hodiny před výkonem, přes doplňování tekutin 
a energie během sportu až po podporu regenerace 
a tím i efektivnější růst vaší sportovní výkonnosti.

www.enervit.cz

Svítilny a čelovky Fenix 
zakoupíte na Kronium.cz

Fenix je etablovanou značkou na poli vysoce 
kvalitních LED svítilen a čelovek. Její výrobky se 
vyznačují nejen skvělými 
světelnými parametry, 
ale také vysokou mírou 
odolnosti a  spolehlivosti. 
Cyklosvítilny Fenix jsou osa-
zeny optikou s  techno-
logií Dual Distance 
Beam System, která 
osvětlí celý prostor 
před jízdním kolem 
i v místech, která běžné 
cyklistické svítilny nepo-
kryjí. Všechny cyklosvítilny 
Fenix jsou voděodolné a nárazuvzdor-
né, vybrané modely, jako například Fenix BC21R 
na obrázku, disponují možností nabíjení akumu-
látoru přímo ve  svítilně prostřednictvím micro-
-USB portu.

www.kronium.cz

Silniční kola od fi rmy Kross
Distributor jízdních kol T.S.BOHEMIA a.s. 

oznamuje, že pro modelový rok 2017 do své na-
bídky zařadila mimo horská, enduro, krosová, 
trekingová a  celoodpružená i  silniční jízdní ko-

la KROSS. Modelová řada VENTO, která čítá 
celkem 9 různých modelů, bez problému pokryje 
celé spektrum jezdců. Mimo jiné jsme do nabíd-
ky zařadili i oleje a maziva značky Morgan Blue 
a celkově rozšířili základnu doplňků a cyklopří-
slušenství. Více informací naleznete na  www.
TSBOHEMIA.cz.

Komponenty Truvativ
Co je nejdůležitější pro zarytého bikera? Vý-

kon, odolnost, dostupnost a především styl. Nové 
komponenty Truvativ DESCENDANT splňují 

vše. Na  vývoji se podíleli ti nejlepší EN a  DH 
rideři světa. Základem úspěchu řady DESCEN-
DANT je vysoká odolnost, kvalitní materiály, 
precizní zpracování a moderní, agresivní design, 
který zaujme na první pohled.

Více naleznete na www.cyklozitny.cz.

Elektrokola Hercules a Ecobike
Váš dodavatel elektrokol Hercules a  Ecobi-

ke. Konzultaci a předvedení modelů si sjednejte 

v SHOWROOMU vedle dálnice D1 u motores-
tu Rohlenka, 5 km od Brna. Tel.: 608 479 489.

Sportovní výživa Penco 
je na trhu již více než 25 let

Česká společnost 
Penco vyvíjí a  vyrábí 
sportovní výživu již 
přes 25 let. Jako jedi-
ná nabízí i  sportovní 
výživu pro děti a juni-
ory a tím naplňuje čím 
dál tím větší poptávku 
po  zdravé alternativě 
sportovních nápojů 
i  pro malé cyklisty 
a  sportovce. Penco© 
Junior Sport Drink je ideální sportovní nápoj pro 
pravidelný trénink i běžný sport dětí od 6 let. Ne-
obsahuje umělá barviva a konzervanty.

www.penco.cz

Dráty a niple Pillar
Rozšířili jsme nabídku drátů a  niplů známé 

značky Pillar. V našem sortimentu nově nalezne-
te hliníkové niple Pillar PT734 2.0x14 mm hned 
v několika barevných provedeních. Kromě klasic-

ké černé a stříbrné jsou nyní dostupné také v čer-
vené, modré, zelené, zlaté, šedé a grafi tové barvě. 
Nabízíme zkracování drátů na volitelnou délku, 
včetně válcování závitu. Skladem držíme dráty 
o průměru 1.8 mm, 2.0 mm a 2.3 mm v černém 
a stříbrném provedení. Standardně v naší nabídce 
naleznete klasické dráty s kulatým profi lem, ze-
slabované dráty, dráty se zesílenou hlavou a plo-
ché AERO dráty.

Více na www.biketone.cz

Cyklistické tretry Crono
Italská značka CRONO přichází pro rok 

2017 s novým MTB modelem CX2 z kvalitního 
a lehkého mikrovlákna ve třech atraktivních bar-
vách, Yellow, Red ne-
bo Black. Díky de-
sítkám laserových 
otvorů je materiál 
vysoce prodyšný. 
Špička boty je 
zesílená proti odě-
ru. Nový je systém 
utahování boty pomocí 
dvojice aretovacích otočných 
koleček Boa Closure System s mikrometrickým 
utahováním. To zaručuje přesné a  pevné utaže-
ní nohy, tolik potřebné ke špičkovému výkonu. 
Podrážka MTB NYLON je zesílená karbono-
vými vlákny s  indexem tuhosti 7. Standardem 
je přední pár pinů.

www.bplumen.cz/crono

Sport Arsenal – specialista 
na cyklistické brašny a nosiče

Nabízíme veškeré spektrum cyklistických 
brašen a  nosičů na  kola. Trojice kategorií LRC 
(lehká rekreační cykloturistika), SNC (speciální 
a náročná cykloturistika) a X (expediční cyklotu-

ristika), uspokojí kvalitou i cenou každého vyzna-
vače jízdy na kole a nejde jen o turistické brašny 
a nosiče. V nabídce je řada rámových nebo pod-
sedlových brašniček, po kterých sáhnou sportov-
ní cyklisté i závodníci, takže kompletní sortiment 
této značky na prodejně pokryje potřeby každého 
zákazníka.

Více na www.sportarsenal.cz

Galaxy 2017 naskladněno
Jihočeská značka GALAXY právě začala s na-

skladňováním modelové řady 2017. Úplnou no-
vinkou v  nabídce bude ucelená řada elektrokol 
zaměřená na  běžné uživatele (zejména modely 
cross a city), která budou skladem od konce břez-

na. V průběhu tohoto měsíce dojde k naskladně-
ní většiny modelů nové kolekce, mj. i oblíbených 
inovovaných modelů Skylab (29“) a  Pioneer 
(27,5“). Samozřejmostí bude pestrá řada dět-
ských kol, nově doplněná o vylepšený BMX mo-
del s  názvem Spot, navazující na úspěšný Early 
Bird.

Více na www.galaxy-bike.cz

Společnost SCHINDLER 
výhradním dovozcem QERIDOO

Kromě jízdních kol a  doplňků nově společ-
nost Schindler zastupuje německou značku Qeri-
doo. Sportovní dětské vozíky nejvyšší kvality tak 
uspokojí poptávku rodičů, kteří vyžadují pro své 

dítě pohodlí a zároveň bezpečí. Vozíky Qeridoo 
splňují veškeré evropské standardy bezpečnosti, 
při výrobě je brán ohled na  nejnovější trendy 
ve vývoji, volbě materiálu a designu.

www.qeridoo.com



2 P Ř E D S TAV U J E M E

PENCO™ ENERGY GEL REFILL
a jiné vychytávky sportovní výživy 

najdeš na
 

www.penco.cz

Kontakt: www.kckcyklosport.cz

FORCE, rámy i osazeníTreter, brýlí nebo cyklistického oblečení či 
různých komponentů s  logem FORCE po-

tkáváme na silnicích a v terénu stále víc, ale na-
bídka zlínské společnosti KCK se stává mnohem 
ucelenější. V  jejím portfoliu totiž přibývá vlast-
ních rámů FORCE, jež jsou díky zajímavému 
poměru cena/výkon vítanou alternativou pro ty 
obchodníky, kteří svým zákazníkům stavějí kola 
přímo podle jejich požadavků. Rámy pokrývají 
kategorii sportovních či závodních hardtailů, ale 
nezapomnělo se ani na dámy a  jejich specifi cké 

potřeby ohledně geometrie nebo na dětské čtyři-
advacítky, takže nabídka je opravdu pestrá. Z če-
ho mohou obchodníci vybírat, jaké výhody jim 
nabídka skýtá a jak je to s kvalitativní úrovní či 
původem rámů, na  to nám odpověděli zástupci 
fi rmy KCK.

V nabídce máte širokou paletu rámů, kde je 
jejich původ? 

Abychom splnili náročné požadavky zákaz-
níků a měli produkt, s nímž budeme sami plně 
spokojeni a můžeme mu věřit, navrhujeme si vše 
sami v Otrokovicích. Navrhujeme tedy geomet-
rii, vybíráme profi lace trubek i samotný materiál 
a  samozřejmě si navrhujeme design. Dodávky 
nám pak zajišťuje taiwanský agent, který dohlíží 
na  kvalitu samotného rámu i  kvalitu laku před 
dodáním.

Vaše rámy mají různé cenové rozpětí, jaký je 
mezi nimi rozdíl?

Hliníkové rámy necháváme vyrábět z osvědče-
ného materiálu Al 6061 a  trubky jsou pak dále 
upravovány. Na  některých rámech používáme 
trubky se zeslabenou stěnou pro snížení hmotnos-
ti, na jiných pak s konstantní stěnou a používá-

me různé způsoby profi lace trubek. 
Všechny tyto technologické postupy 
se pak promítají nejen do  výsledné 
hmotnosti, ale také ceny samotného 
rámu. Máme také karbonové rámy, 
které jsme zavedli před dvěma lety 
a  spíše je zatím testujeme. Rámy 
jsou pochopitelně z Asie a pak je la-
kujeme v České republice.

Nechybí ani dámské varianty.
Pochopitelně nejprodávanější 

jsou pánské devětadvacítkové biko-
vé rámy, protože to je v hardtailech 
aktuálně nejpopulárnější a  také ob-
chodně nejzajímavější kategorie. 
Velmi dobře se ale prodávají dámské 
MTB rámy ve všech rozměrech, kdy 
obchodníci skládají kola přímo dle 

přání zákaznic. Snažíme se nabídnout dámám 
elegantní jednoduchý design a  samozřejmě od-
povídající komfortní geometrii. Do loňského ro-
ku jsme byli limitování kapacitou skladu, avšak 
po přestěhování do nových prostor již máme do-
statek místa. Všechny tři nové modely, které byly 
k dispozici od poloviny loňského roku, si zákaz-
níci oblíbili a nyní je zásoba dostatečná. V prů-
běhu této sezóny budeme již schopni nabídnout 
i kompletní kola, a tedy i sortiment rámů by se 
měl dále rozrůstat.

Lze z vašeho sortimentu postavit kompletní 
kolo? 

Pod vlastní značkou zatím nenabízíme hyd-
raulické brzdy, řadící mechanizmy (řadící páčky, 
přesmykač, přehazovačku) a  řetězy. Testujeme 
však i  tyto komponenty od  asijského dodavate-

le, ale kvalitou samozřejmě zaostávají za kompo-
nenty Shimano, a jen nízká cena nás nepřesvědčí 
o  tom, abychom tyto komponenty pod značku 
FORCE zavedli. Snažit se za každou cenu rozší-
řit sortiment i na úkor kvality nemá smysl, takže 
na našich rámech zatím pohon, brzdy a odpruže-
ní musí nést jiné logo. 

Máte ovšem i náboje a ráfky s logem 
FORCE.

Většina nábojů, které nabízíme, je 
od  renomovaného výrobce a nabízíme je 
ve více třídách kvality.

Například MTB náboje na  6děrové 
kotouče jsou v  celkem šesti řadách a  sa-
mozřejmě pro všechny typy os, což začíná 
být vzhledem k množícím se standardům 
stále složitější. Ráfky a špice pod značkou 
FORCE nám pak dodává fi rma REMERX 
snad ve  všech standardních rozměrech. 
Nabízíme i duše a pláště FORCE, ale tady 
končíme ve střední třídě.     

Jak je to s komponenty?
Všechny komponenty, které nabízíme, jsou 

vždy ve více kvalitativních úrovních a při výběru 
dodavatelů je vždy kladen důraz na nejlepší po-
měr kvalita/cena. Obchodník tak může postavit 
kolo s  komponenty a  doplňky Force za  velice 
příznivou cenu, ale zároveň může nabídnout per-
fektně osazený závodní stroj, který rovněž bude 
mít skvělý poměr cena/výkon. Nikdy nepreferu-
jeme cenu před kvalitou!!!  Mnoho položek pak 
již nabízíme v  karbonové verzi (rámy, vidlice, 

řídítka, rohy, sedlovky, sedla a ráfky) a můžeme 
říci, že kvalita těchto položek je vysoká. Jako 
příklad můžeme uvést Ondru Fojtíka, který tyto 
komponenty testuje v nejtěžších závodech po ce-
lém světě již dva roky a na všechny komponenty 
FORCE se mohl vždy 100% spolehnout. 

Pro určitou skupinu zákazníků tak může 
FORCE představovat hlavně zajímavou cenovou 
alternativu, a  naopak pro jiné něco designově 
odlišného od masové produkce, navíc ve vysoké 
kvalitě a přitom za  rozumné peníze. Pokud ob-

chodník hledá doplnění stávajícího sortimentu 
kol v  možnosti vlastních individuálních staveb, 
v našem sortimentu má opravdu široký výběr.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně spokoje-
ných uživatelů na kolech FORCE

Abus proti krádežím sedlovek
Firma ABUS nabízí překvapivě jednoduché 

řešení proti krádežím kol a  sedlovek přes tzv. 
rychloupínáky, novinku s názvem ABUS NutFix. 
Princip je jednoduchý – místo rychloupínáku 

namontuje cyklista na kolo bezpečnostní šroub, 
který má uvnitř umístěna ložiska. Pomocí klíče 
lze šrouby uvolnit jen tehdy, když je šroub ve vo-
dorovné poloze. Kuličková ložiska se přesunou 
a hlava šroubu se uvolní. Pokud je kolo uzamče-
né a postavené k pevnému objektu, nemá zloděj 
šanci kola nebo sedlo ukrást.

www.abus.cz

REMERX má široký 
sortiment nábojů

Společnost REMERX s.r.o. vyrábí vlastní cyk-
listické náboje vyšší střední třídy. Nabízíme té-
měř dvacet modelů odolných a  lehkých nábojů 
na  průmyslových ložiscích pro MTB, ROAD, 

DH, BMX a SCOOTER. Náboje REMERX se 
vyznačují svojí stabilitou a  plynulým chodem. 
Samozřejmě, kontinuálně probíhá inovace všech 
uvedených nábojů s cílem nabídnout něco navíc, 
mimo jiné také náboje pro nerez paprsky s pří-
mou hlavou pro Boost kola.  Boost provedení 
v rozměru 15×110 mm pro přední náboj a pro-
vedení v  rozměru 12×148 mm pro zadní náboj. 
Nabízíme skvělé podmínky pro obchodníky. Více 
informací o produktech a cenách získáte na www.
remerx.cz nebo na obchodním odděleních.
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Kontakt: www.amulet.cz
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VŽDY O KROK NAPŘED!

NĚMECKÉ SPORTOVNÍ VOZÍKY 
NEJVYŠŠÍ KVALITY S ATRAKTIVNÍM 

DESIGNEM A FLEXIBILNÍM 
POUŽITÍM

POHODLÍ, BEZPEČÍ, JEDNODUCHÉ 
OVLÁDÁNÍ

SPLŇUJÍCÍ VEŠKERÉ EVROPSKÉ 
STANDARDY BEZPEČNOSTI

NEJNOVĚJŠÍ TRENDY VE VÝVOJI, 
VOLBĚ MATERIÁLU A DESIGNU

NĚKOLIK BAREVNÝCH VARIANT

5 TYPŮ VOZÍKŮ DLE VYUŽITÍ, 
PRO 1 ČI 2 DĚTI, S KOUTOUČOVOU 

BRZDOU I BEZ NÍ

WWW.SCHINDLER.CZ

®

Domácí značka Amulet působí na  trhu už 
čtyřiadvacet let a za tu dobu prošla několika 

stádii vývoje a získala řadu příznivců. V součas-
nosti Amulet nabízí svoji progresivní geometrii 
QCG – Quick Curve Geometry, která zaručuje 
kolům vynikající točivost a perfektní obratnost, 
ale nezapomíná ani na  nejmenší cyklisty, právě 
naopak. Dětská kola jsou totiž mnohdy jen desig-
novou záležitostí, a otázka jejich hmotnosti a s ní 
spojené námahy malého cyklisty je až druhořadá. 
Amulet ale tuto zažitou neřest nabourává kate-
gorií FUN/RIDE, což jsou dětská kola primárně 
zaměřená na nízkou hmotnost, perfektní ovlada-
telnost a stále příznivou cenu.

Jsou to především zákazníci, kdo se dnes za-
bývá hmotností dětských kol a  jejich slova „to 
je nějaký těžký“ jsou při zkoušení dětských kol 
na obchodě dost častou poznámkou. Přitom sta-
čí nabídnout rozumný mix komponentů, lehký 
rám a  třeba nahradit těžkou odpruženou vidlici 
lehčím pevným kouskem a rázem je dětský stroj 

o pár kilo lehčí. Jak se pak na takovém kole jede, 
to už je každému jasné, prostě je to FUN/RIDE, 
což je spojení, kterým se tvůrci nejmenších amu-
letů rádi chlubí. 

Vývoj dětských kol je plně v režii značky a jde 

nejen o design či volbu lehkých komponentů, ale 
hlavně o  geometrii, kterou tvůrci testují přímo 
na svých potomcích a ti tak mohou srovnávat ak-
tuální a předchozí modely, aby porovnali, na kte-
rém se cítí lépe a  co jim vyhovuje, či naopak. 

Díky praktickým zkouškám a poznatkům tak lze 
kola perfektně vyladit, aby poskytla co největší 
faktor zábavy, a přitom nijak neztrácela na výko-
nu, protože dítě unavené jízdou na těžkém kole 
si příliš zábavy neužije. Je to v podstatě přenesení 
dospělého modelu do dětské kategorie, jen kola 
netestují dospělí závodníci, ale děti.

Řada FUN/RIDE aktuálně zahrnuje kola veli-
kosti 16, 20 a 24 palců, tedy modely, kde už se dá 
s hmotností rozumně pracovat a děti se neučí jen 
udržet rovnováhu a ujet první metry. Na těchto 
kolech už děti absolvují své první výlety s rodiči 
a tady je každý ušetřený gram znát. 

Nejmenší 16“ kola jsou nabízena ve dvou va-
riantách, nově s volnoběžkou, s originálním mat-
ným černým lakem pro zákazníky, kteří odmítají 
klasické protišlapací torpédo a  učí děti brzdit 
pouze pákovými brzdami. Druhá varianta je kla-
sicky s  torpédem, s větším 18zubým pastorkem 
pro snazší rozjezd a učení, nově s modrou barvou, 

tedy modrá, zelená, růžová a oranžová, všechny 
s nízkou hmotností 7,9 kg (s pedály).

Následuje 20“ velikost kola, kde se 
hmotnost počítá snad nejvíce, protože ty-
hle stroje sedlají děti kolem prvního roku 
školy a dokážou na nich zdatně sekundovat 

rodičům na  kratších výletech. Jak pokořit 
9kg limit za  normální peníze? Odpovědí je 

Amulet Tomcat, tedy dvacítka s pevnou vidlicí, 
která se do této váhy vejde pohodlně i včetně pe-
dálů. Tomcat je s pevnou vidlicí ve dvou barvách, 
zelené a černé, nebo s odpruženou vidlicí v mod-

ré či oranžové. Nově přibyla také dvacítková 
verze Youngster se sedmi převody, sportov-
nější geometrií a hmotností 8,5kg v origi-
nálním designu „chromovaného“ laku.

Největší dětské modely, tedy 24“ kola, 
od kterých se žádá ujetí většího počtu ki-
lometrů, zdolání větších kopců a  tím také 

větší trpělivost od  rodičů při učení. Tvůrci 
dětských amuletů šli naproti a dětem ulehčili 

jízdu, protože řadí pouze jednou rukou na zad-
ní kazetě, podobně jako je tomu u  dospělých 
kol s  pohonem 1x11. Zde je to o  kombinaci 
1x7 nebo 1x8 a kazetě 12-32 nebo 11-34 zubů, 
podle modelu kola. Děti si tak nepletou ruku, 

kterou se řadí na přehazovačce či přesmyka-
či, a rodičům tak odpadá starost o to, jakou 
kombinaci převodů tam jejich dítě navoli-
lo. Navíc je seřízení kol v rámci předpro-
dejního servisu díky absenci přesmykače 
mnohem snazší. Čtyřiadvacítky jsou nabí-

zeny ve třech typech, tedy s pevnou vidlicí, 
odpruženou vidlicí pružina-elastomer a vzdu-

chovou vidlicí. Nově je v kategorii také závodní 
dětské kolo Youngster 24 v originálním designu 
„chromovaného“ laku s osmirychlostní kazetou. 

Ačkoliv jsou 26“ kola pro dospěláky téměř 
„mrtvá“, pro mladé cyklisty mají svůj význam 

a děti menšího vzrůstu je zvládnou lépe než se-
dmadvacítku. Nově je v nabídce 26“ rámo-
vý kit s geometrií QCG ve velikosti třináct 
a patnáct palců pro zakázkové stavby kol. 
Rám je přizpůsoben na diskové a V brzdy, 
má kónickou hlavovou trubku pro tapered 

hlavové složení a je v originální zelené matné 
barvě. Pro děti s výškou do 150 cm je to ideální 

základ kola, který nabídne vynikající ovladatel-
nost, příjemný posed a hlavně nízkou hmotnost, 
která je pro dětská kola Amulet stěžejní.

Amulet – dětem naproti
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Stevens u CykloŠvec!Stevens je jedním z největších německých výrob-
ců a šířka jeho nabídky je hodně nadstandardní 

napříč prakticky všemi myslitelnými kategoriemi 
jízdních kol. Logo Stevens jsme zvyklí po  dlouhé 
roky vídat na  rámech nejlepších světových cyklo-
krosařů, ale i na  špičkových celoodpružených mo-
delech či superlehkých karbonových strojích. Stačí 
si prolistovat nabídku kolekce 2017 v několika sa-
mostatných katalozích a skoro se nám zatočí hlava, 
je toho opravdu hodně. Takže zvažujete-li, jakou 
značku pro svou prodejnu zvolit, v případě Stevensu 
se budete moci spolehnout na hodně silného part-
nera, z  jehož nabídky si vybere prakticky každý – 
od  cykloturisty hledajícího primárně spolehlivost 
a  co nejlepší poměr cena/výkon, až po  náročného 

závodníka. Neméně důležitou informací však bude, 
že od loňského podzimu má německá značka nové 
zastoupení na českém trhu, jejím dovozcem se totiž 
stala jihočeská společnost CykloŠvec. A  jsme pře-
svědčeni, že do jejího portfolia právě Stevens skvěle 
zapadl, neboť se zde ocitá v exkluzivní společnosti 
značek Fox, Catlike či Deda Elementi.

První ochutnávku kolekce Stevens 2017 jste 
mohli najít v  našem partnerském časopise Cyklo-
servis, konkrétně v  čísle 22/2016. Temně červený 
hardtail Applebee si zde vysloužil skvělé hodnoce-
ní. Na následujících řádcích bychom vám však rádi 
představili to nejzajímavější z aktuální kolekce jako 
celek.

Hardtaily na tisíc způsobů
Tentokrát záměrně nezačneme od  těch nejlu-

xusnějších či celoodpružených modelů, ale naopak 
od  toho nejprodávanějšího, tedy od  sportovních 
hardtailů. Značka z  Hamburku je jedním z  ne-
mnoha výrobců, určujících, jak velký průměr kol 
je adekvátní konkrétní výšce postavy, což je velmi 
sympatické. Takže s  průměrem 27,5“ nabídne ve-
likosti rámu 14 a 16 palců, devětadvacítková kola 
pak u rámů velikostí 18, 20, 22 a 24 palců. Zkrátka 
výrobce, jenž u navrhování kol skutečně přemýšlí. 
Pro zákazníka je vítaným zpestřením i fakt, že celá 
řada modelů je nabízena v paralelních dvou barev-
ných kombinacích. Co je však z  našeho pohledu 
ještě důležitější, to jsou nabízené převody. Stevens 
nejde za každou cenu s trendy, které ne vždy zname-
nají přínos pro uživatele. Takže závodní a sportovní 
modely jsou vybaveny dvoupřevodníkem a ty o ně-
co dostupnější klidně i trojpřevodníkem. Za to patří 
značce palec nahoru!

Nyní už k jednotlivým modelům. Vrcholem me-
zi duralovými hardtaily je Colorado 301, následo-
vaný modelem Tremalzo. Špičkově provedený rám, 
pevné osy, kompletně vnitřní vedení a v neposlední 
řadě přesmykače typu Side Swing – zde opravdu 
nebylo nic podceněno. To ostatně platí i v případě 
osazení Deore XT a vidlic Fox či RS Reba. Praktic-
ky totožné konstrukční prvky rámu ovšem využívají 
i následující stroje Sentiero, Devil‘s Trade či již výše 
zmíněný Applebee. Nám se líbí, že i  základní, ce-
nově vyloženě dostupné hardtaily Taniwha či Tonga 

stále respektují ideu založenou na určení průměru 
kola v závislosti na tělesné výšce.

Přesuneme-li se k  ryze závodním karbono-
vým modelům, tak jim vévodí Sonora SL Di2. Již 
z dodatku je jasné, že řazení obstarává elektronika, 
a to nejvyšší sada XTR Di2. K mání je však i „me-
chanická“ verze téhož biku, přičemž obě spoléhají 
na  superluxusní vidlice Fox 32 Factory, s  nepře-
hlédnutelnou úpravou vnitřních noh. Na totožném 
karbonovém rámu je postavena také dvojice Sonora 
ES/Di2, tedy opět s  možností volby, zda preferu-
jeme elektronickou řadu Deore XT či mechanické 
řazení. Vstupním modelem prestižní řady karbo-
nových hardtailů je populární Sonora, jehož rám 
je tvarově zcela identický s výše zmíněnými, ovšem 
vidlice RS Recon a komponenty XT/SLX tento bike 
výrazně přibližují běžným hobby jezdcům.

Aby byl výčet kompletní, zmínit musíme dám-
ské modely Mira, Nema a Luna, u nichž se vedle 
maximálního jízdního komfortu kladl stejný důraz 
na grafi ku a použité barevné kombinace. Mezi har-
dtaily lze rovněž zařadit populární fatbiky Mobster, 
kdy maskovaná kamufl áž levnějšího z nich působí 

v reálu naprosto fantasticky.

Stevens full suspension
Celoodpružené biky uveďme maratonskou řa-

dou Jura, obsahující celkem šestici modelů. Jejím 
vrcholem je full s dodatkem Carbon Team, sázejí-
cí opět na to nejlepší osazení, jaké se dá za peníze 
koupit. Shodný základ s typickým čtyřčepovým za-
věšením a 120mm zdvihem využívá také následná 
trojice modelů a koncepčně totožné jsou i duralové 
rámy základních verzí Jura.

Přesuneme-li se k vyšším zdvihům, tedy do ka-
tegorie all mountain, nalezneme zde populární řa-
du Whaka, a to opět s trojicí karbonových a dvojicí 
duralových modelů. Tyto biky si již odnesly skvělé 
hodnocení z  řady praktických testů, a  to jak pro 
svou nemalou univerzalitu, tak pro příkladně nala-
děné geometrie. Zajímavostí je dvojice strojů s do-
datkem +, tedy s  plášti o  šířce 2,8 palce. Na  ještě 
tvrdší terén je připravena enduro série Sledge, u níž 
se zdvihově dostáváme blízko klasickému freeridu.

E-bikes
Elektrokola nemohou chybět, a  to jak cestovní 

a městská, tak i čistokrevně terénní, vše s preferen-
cí středových motorů. Stevens je zde hodně silný, 
a byť jej živí především řady E-Tour, E-City či E-
-Urban s motory Bosch, srdce terénních jezdců za-
plesá po spatření čistokrevných e-biků, využívajících 
nejvyspělejší pohon Shimano E8000. Celoodpruže-
né modely E-Whaka+ nebo E-Sledge+ jsou stavěny 
na  nejtvrdší použití, o  čemž vypovídají 150mm 
zdvihy a  propracované rámy s  integrovanými ba-
terie mi. Ovšem ani pětice elektro-hardtailů nic ne-

podcenila a v případě modelů E-Cayolle+ či E-Wave 
se jedná o špičkové, zároveň však dostupné e-biky.

Road & CX
Silniční modely opět rozdělíme na nejluxusnější 

profesionální stroje, u nichž zákazník může využít 
Custom Programm, a na  ty dostupnější. Na své si 
přijdou jak milovníci konstrukční klasiky, tak i  ti 
preferující co nejlepší aerodynamiku, stejně tak 
je možné vybírat z verzí s klasickými ráfkovými či 
kotoučovými brzdami. Topmodel Comet spoléhá 
na superlehký, kompletně nový rám. Neméně pre-
cizní hrátky s  karbonem má za  sebou následující 
model Ventoux, u nějž se podařilo dosáhnout vyso-
kého stupně jízdního komfortu v kombinaci s ma-
ximální tuhostí při záběru. Naopak při vývoji rámu 
Arcalis hrál alfu a omegu co nejmenší odpor vzdu-
chu, přičemž výsledek je na pomezí závodního sil-
ničního modelu a časovkového speciálu. Maximální 
gramová redukce se promítla do modelu Xenon, je-
hož rám váží pouhých 880 gramů. Stálicí nabídky je 
rovněž karbonový Izoard či cenově dostupnější stro-
je Aspin, Stelvio či San Remo. Vyloženě ultimativní 
záležitostí je pak časovkový stroj Super Trofeo.

Již v  úvodu jsme zmínili cyklokrosové speci-
ály, jimž vévodí série s  příznačným názvem Super 
Prestige, a to s klasickými i kotoučovými brzdami. 

Důležité však je, že se Stevens snaží „cyklokrosky“ 
přiblížit běžným hobby jezdcům, kteří teprve začí-
nají objevovat jejich nesporné výhody. Takže i když 
modely Vapor či Prestige stále náleží ke špičkovým 
strojům, verze Gavere, Namur a Tabor jsou určeny 
pro cyklisty vyžadující co nejvyšší univerzalitu i lá-
kavý poměr cena/výkon. V nabídce najdeme třeba 
i model Junior CX na 24“ kolech.

Pokud jste dočetli až sem, pak věřte, že jsme sot-
va v polovině nabídky německé značky. Její mini-
málně stejně důležitou částí jsou cestovní, krosové, 
trekkingové nebo městské modely. Mezi nimi nalez-
neme třeba i stroje spoléhající na řemenový pohon 
či na ultimativní převodovku Pinion, stejně tak fi t-
ness modely či velmi zajímavou řadu nazvanou X 
Series. Ta v  sobě spojuje výhody klasických MTB 
modelů, krosů a „cesťáků“, prostě kola na všechno 
a pro každého. A patříte-li mezi nejzmlsanější cyklo-
turisty, tak přesně pro vás je určen model Sovereign, 
osazený unikátním zadním čtrnáctirychlostním ná-
bojem Rohloff . I takové unikáty najdeme v nabídce 
značky Stevens, potažmo CykloŠvec.

(red)

V pražských Horních Počernicích, kde od no-
vého roku sídlí společnost LEVELSPORT-

KONCEPT, se rozkládá nejmodernější showro-
om prémiových sportovních značek. Kromě 
cyklistických značek POC, Maloja, SH+, Mitas 
a nově také Lezyne zde najdete výrobky značek 
Mizuno, LEKI, Kjus, Kästle a několika dalších. 

Na ploše přes 600 m² je možné si prohlédnout 
jednotlivé kolekce a seznámit se blíže s aktuální-
mi produkty. Celková plocha prostor včetně kan-
celáří a skladů je pak více než 3000 m². 

Vzhledem k  neustálému růstu poptávky 
po kvalitním sportovním vybavení musela fi rma 
LEVELSPORTKONCEPT již v minulosti ade-
kvátně reagovat navyšováním skladových zásob, 
přičemž loni zásoby převyšovaly kapacitu stáva-
jících skladů natolik, že bylo stěhování nevyhnu-
telné.

David Novák, obchodní ředitel společnos-
ti LEVELSPORTKONCEPT, k  tomu dodává: 
„Naše společnost roste a  s  ní i  počet zaměstnanců, 
množství distribuovaných značek a  hlavně objem 

zboží. Jsem nadšený z nových prezentačních prostor, 
které nám konečně dávají možnost naplno před-
stavit celou šíři kolekcí zastoupených prémiových 
značek. V  showroomu nabídneme obchodníkům 
potřebný komfort a variabilitu při prezentování no-
vých kolekcí daných značek.“ 

Na  následujících řádcích před-
stavíme ty, které se týkají vás, pro-
dejců cyklistického sortimentu.

Švédskou značku POC není 
třeba představovat, jako 
jedna z  nejprogresiv-
nějších značek neustále 
posouvá hranice bezpeč-
nosti a  nejvyšší možné 
ochrany jezdce. Tím nej-
lepším z  „letní“ MTB 
kolekce bude kombinace 
helmy POC Tectal a brýlí 

Crave, pro silniční cyklistiku pak model Octal X 
a brýle Do Blade, hojně využívané i při závodech 
Tour de France a podobných.

Nepostradatelnou částí nabídky je německá 
Maloja. Žádný brand v bikovém průmyslu nemá 
tolik designerů, kteří by se podíleli na vývoji nové 
kolekce. Každá z nich vzniká od nuly - nové té-
ma, nové designy, nové barvy. Zcela nová kolekce 

nese název Beyond the Moun-
tain a  je inspirována batikou 
a prvky přírody.

Novinkou v  portfoliu 
SPORTKONCEPT je Lezyne, americ-
ká značka prémiových doplňků. Jejími 
hlavními artikly jsou například GPS 

cyklo počítače, pumpičky, světla, ná-
řadí či CO2 systémy. Výrobky jsou 
charakteristické prémiovým 
zpracováním, materiály a bez-
chybnou funkčností. Mezi 
novinky patří například kom-
paktní světlo Power drive 1100 
XL s výkonem 1100 lumenů.

Další značkou, která nemůže chybět, 
je italská klasika SH+, sázející na kvalitní 
materiály, špičkový design a nové techno-

logie. To jsou společně s  primární bezpečností 
základní zásady výrobků, přileb a brýlí SH+. Pro 
novou sezónu značka nabídne inovovanou kolek-
ci nejprodávanější helmy Shabli a k tomu před-
staví nové řady brýlí RG.

Výčet cyklistických značek uzavřeme obutím 
Mitas, přičemž LEVELSPORTKONCEPT dis-
tribuuje primárně nejvyšší řadu ELITE. Patri-
oty potěší, že velopláště a  duše Mitas se vyrábí 
kompletně v České republice a značka je největ-
ším evropským výrobcem jak veloplášťů (přes 

350 druhů), tak i veloduší (přes 400 druhů). 
O  prestiži značky vypovídá i  to, že je 
hlavním partnerem závodu Cape Epic.

Kompletní informace o  produk-
tech včetně kontaktů na  jednotlivé 
obchodní zástupce najdete na:
www.levelsportkoncept.cz
www.poc-sport.cz
www.maloja.cz
www.lezyne.com
www.shplus.cz
www.mitas.cz

Nejmodernější showroom prémiových značek
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JEŠTĚ VÍCE ZUBŮ

PRO

JEŠTĚ VĚTŠÍ ÚSMĚV

Nyní také v provedení 11–46 zubů

Luxusní elektrokola ConwayZnačka Conway je považována za ur-
čitý Mercedes-Benz ve  světě elekt-

rokol, nabízí totiž špičkovou kvalitu 
v neméně exkluzivním balení. Zásluhou 
domácí společnosti 4Ever se kola tohoto 
německého výrobce dostávají i  na  čes-
ký trh, a  zvažujete-li zařazení skuteč-
ně plnohodnotných terénních e-biků 
s vyspělým středovým pohonem Bosch 

Performance do  nabídky své maloob-
chodní prodejny, jste na správné adrese. 
Vedle nadprůměrně výkonné elektro-
-asistence můžete počítat rovněž s  ne-
otřelým, nezaměnitelným designem, 
kdy je třeba model EMR 629 postaven 
na rámu s absencí sedlové trubky, a vel-

mi svébytně působí i  dokonale funkč-
ní elektro-full EMF 327. Vedle toho 
v  nabídce českého dovozce nalezneme 
třeba i plně vybavený, vysoce komfortní 
cestovní elektro-model nebo sportovně 
laděné „sedmadvacítkové“ i  devětadva-
cítkové hardtaily - vše s  již zmíněným 
pohonem Bosch Performance, nabízejí-
cím nadstandardní výkon a vysoké reál-
né dojezdy. K tomu může váš zákazník 

počítat s vyloženě přátelským projevem 
elektropohonu, perfektně ergonomicky 
zvládnutým ovládáním i  přepínáním 
jednotlivých módů a v neposlední řadě 
dokonale přehledným displejem In-
tuvia, zobrazujícím prakticky všechny 
informace, jež se na  elektro-vyjížďce 
mohou hodit. Na následujících řádcích 
vám představíme řadu strojů Conway, 
z nichž může domácí kupující vybírat.

Sedmadvacítky univerzálně
Střední průměr kol nabízí ideální 

kombinaci vynikající trakce, jízdní sta-
bility i ovladatelnosti, přičemž na tento 
standard vsadily hned dva sportovní 
elektro-hardtaily a  výše zmíněný full. 
Jakýmsi „entry“ modelem je EMR 227 
SE s poměrně dostupnou maloobchod-
ní cenovkou 54 990 korun. 250W mo-
tor Bosch Performance, 400Wh baterie, 
solidně pracující vidlice Suntour a cel-
ková hmotnost 21,6 kilogramu – taková 

je stručná charakteristika tohoto biku. 
O  třídu výše nalezneme model EMR 
427, s velmi precizně zpracovaným du-
ralovým rámem, u  nějž nelze přehléd-
nout kónickou sedlovou i  hlavovou 
trubku a  řadu dalších detailů. Vzdu-
chová vidlice Rock Shox Recon Silver se 
100mm zdvihem, kombinace dílů Shi-
mano SLX a Deore, opět 250W motor 
Performance a k němu 500Wh baterie, 

to vše za cenu 82 990 korun.
Na  pomezí trailbiku a  endura, te-

dy se zdvihem sto čtyřicet milimetrů 
na  obou osách, je celoodpružený e-
-bike EMF 327, určený pro skutečně 

tvrdý terén, bikeparky a celodenní do-
vádění v terénu – tedy za předpokladu 
náhradní baterie v  batohu. Výrazný 
sloping předního rámového trojúhel-
níku, čtyřčepová koncepce s vertikálně 
umístěným tlumičem a k  tomu vysoce 
kultivovaný chod odpružení, zajištěný 

jednotkami Rock Shox, jmenovitě vi-
dlicí Sector Silver RL a tlumičem Mo-
narch RL. Osazení vsadilo na odolné dí-
ly Deore a nechybí ani vysoce praktická 
teleskopická sedlovka Conway Dropper 
Post Vario Pro, posouvající dovednosti 
elektrokola v tvrdším terénu o velký kus 
dále. Maloobchodní cena těsně překra-
čující stotisícovou hladinu je rozhodně 
odpovídající.

29" – rychlost a stabilita
Devětadvacítkové hardtaily začína-

jí modelem EMR 329, jehož vyspělé 
konstrukční prvky rámu ze slitiny 6061 
prakticky odpovídají výše představené-
mu stroji EMR 427. Vidlice Suntour 
XCR, komponenty Deore, opět špič-
kový pohon s  dodatkem Performance 
a 500Wh baterií – to je velmi stručný 
popis stroje s  cenovkou 71  590 ko-
run. O  stupínek výše pak nalezneme 
model EMR 429 (s  cenovkou 82  990 
korun), jenž je rámem shodný s  před-
chozím strojem, ovšem osazení spoléhá 
na luxusnější vzduchovou vidlici Recon 
a kombinaci dílů SLX a Deore.

Designově výjimečným počinem je 
devětadvacítkový e-hardtail EMR 629. 
Jeho rám nejenže zcela postrádá sedlo-
vou trubku, ale navíc disponuje uni-
kátními posuvnými zadními patkami, 
jimiž lze upravovat rozvor kola a  tím 
i  jeho ovladatelnost. Hydroformní tva-

rování jednotlivých rámových partií 
evokuje karbon a  celkový efekt tohoto 
modelu může být přesně tím, co nás 
odliší od  stále sílícího davu uživatelů 
terénních elektrokol. Osazení pak více-
méně kopíruje předchozí model, oproti 
němuž je však tento devětadvacítkový 
stroj nepřehlédnutelný také díky uni-
kátně tvarované baterii, jejíž skelet vy-
plňuje prostor mezi trubkami předního 

trojúhelníku. Stejně jako u  předcho-
zích modelů výrobce vsadil na  pláště 
Schwalbe, ergonomicky precizně pro-
vedené dálkové ovládání režimů elek-
tropohonu a  250W středový motor, 
nabízející ideální prostupnost terénem. 
Komplet dokresluje zadní měnič Deore 
XT společně s díly SLX a Deore, to vše 
s maloobchodní cenou 96 590 korun.

Posledním strojem nabídky 
domácího dovozce je pl-

ně vybavený elek-

tro-kros ECC 300, disponující výkon-
ným osvětlením, účinnými dlouhými 
blatníky, zadním nosičem, stojánkem 
a dalšími podstatnými detaily zpříjem-
ňujícími dlouhodobé využití kola. Ať již 
hledáme výkonného elektro-společníka 
pro letní „e-dovolenou“, pro městské 

popojížďky či pro dennodenní dojíž-
dění do práce, bude tento model zcela 
ideální. Jeho kvality dokresluje přední 
odpružená vidlice Rock Shox Paragon 
RL, komponenty Deore či rychlé pláště 
Schwalbe Marathon Mondial. Tolik te-
dy z kolekce Conway 2017.

Pro více informací kontaktujte spo-
lečnost 4Ever (www.4ever.cz).

(red)
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34R BMX Co. BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
34R BMX Co. BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
3F 3F Vision s.r.o. www.3fvision.com
4EVER 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
4Race Helios Race s.r.o. www.4race.cz
8FUN DaJ Sport www.daj.cz
8FUN BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
8FUN BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

A
A2Z Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
ABUS ABUS CZECH s.r.o. www.abus.cz
Action Line KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Action Line Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Aerozine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Agave9 Halbich s.r.o. www.agave9.cz
Alhonga Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Alhonga DaJ Sport www.daj.cz
Alhonga Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Alhonga Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Alhonga BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Alhonga BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Alligator Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
American Classic Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Amulet Amulet www.amulet.cz
Amulet Jan Hataš - Hatty www.amulet.cz
Answer Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Apache DaJ Sport www.daj.cz
Apache BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Apache BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Aqua2Go Halbich s.r.o. www.halbich.cz/
easywasher/

Ashima Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Atlantic Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Author Universe Agency www.author.eu
Avid Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Avid Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Axman Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Azub Azub Bike www.azub.cz

B
Bar Fly Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Baradine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Barbieri BV IMPORT sro www.haven.cz
Basil Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BBB JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
BeFly Dema Senica www.dema.bike
Beld Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Bellelli Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Bellelli KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Bellelli Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Beto Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Beto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Beto Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Bike WorkX Nacházel s.r.o. www.bikeworkx.eu
Bike WorkX Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bike WorkX KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Bike WorkX Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Bike WorkX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Bike WorkX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Biologic Azub Bike www.azub.cz
BionX Azub Bike www.azub.cz
Bitex Biketone www.biketone.cz
Black Jack Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Blank BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Blank BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Blue Fly Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Bn‘B Rack Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
BOR - New Ultimate Airoo www.airoo.cz

Bottecchia Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Briko Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Brooks Azub Bike www.azub.cz
Brunox Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Brunox Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Brunox KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Burley Azub Bike www.azub.cz
Busch und Müller Azub Bike www.azub.cz

C
Carbotech JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Cateye Universe Agency www.cateye.cz
Catlike Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ciamillo Airoo www.airoo.cz
Ciclosport Pells www.pells.cz
Citadel ABUS CZECH s.r.o. www.abus.cz
Clarks DaJ Sport www.daj.cz
Clarks BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Clarks BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
CN Spoke Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
cnSpoke Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Cobra Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Continental Zookee www.zookee.cz
Continental Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Continental Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Continental BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Continental BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Conway 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
Corima Airoo www.airoo.cz
Cratoni Schindler spol. s r.o. www.cratoni.cz
Crono DaJ Sport www.daj.cz
Crono BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Crono BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Crops Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
CST Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Cube Cyklosport RIK s.r.o. www.cube-bikes.cz
Cult BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cult BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cycle Clinic Universe Agency www.author.eu
Cyclo Tools DaJ Sport www.daj.cz
Cyclo Tools BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyclo Tools BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyklo Star DaJ Sport www.daj.cz
Cyklo Star Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Cyklo Star BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyklo Star BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyklostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
ČZ DaJ Sport www.daj.cz
ČZ Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
ČZ BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
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ČZ BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

D
D.Fenstec Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
DaBomb Pells www.pells.cz
Dahon Dema Senica www.dema.bike
DDK Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Deda Elementi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Dedatre Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Delfi Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Deli Tire Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
DEMA bicycles Dema Senica www.dema.bike
Demolition BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Demolition BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
DeRosa Ndistribution www.ndistribution.cz
Devron Seven Sport, s.r.o. insportline.cz
DHS Seven Sport, s.r.o. insportline.cz
Dirt Wash DaJ Sport www.daj.cz
Dirt Wash BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Dirt Wash BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
D-Light Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Driven Helios Race s.r.o. www.driven.cz
DSI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
DSI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

E
Ecobike Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Effetto Mariposa Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Echowell Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Echowell JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Echowell Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Echowell Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Echowell Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Echowell Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Electra Schindler spol. s r.o. www.electra-bike.cz 
Eleven Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Elite Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Elite Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Elite Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Enervit Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Enervit Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Enervit Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Enervit Vitar Sport s.r.o. www.enervitsport.cz
Enervit KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Enervit BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Enervit BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ergon Zookee www.zookee.cz
ESI grips Schindler spol. s r.o. www.esigrips.cz

Everstar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Everstar Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Extend Dema Senica www.dema.bike
Extrawheel Azub Bike www.azub.cz
Exu Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Exu Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Exustar Pells www.pells.cz

F
Feedback Sports Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Felt JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Fenix Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Fenix ARIGA s.r.o. www.kronium.cz
Ferdus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ferdus Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ferdus DaJ Sport www.daj.cz
Ferdus Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Ferdus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ferdus Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Ferdus BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ferdus BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
First Biketone www.biketone.cz
Fist gloves BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Fist gloves BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
FLR SHOES BV IMPORT sro www.haven.cz
Force KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Foss BV IMPORT sro www.haven.cz
Fox Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
FOX Ndistribution www.foxhead.cz
Freegun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Freegun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Freerace Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
FRM Airoo www.airoo.cz
FSA Dema Senica www.dema.bike

G
Gaerne Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Gaerne Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Gaerne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Galaxy Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Gebhardt GTP Gebhardt www.gebhardt.cz
Ghost Schindler spol. s r.o. www.ghost-bikes.cz
Gipiemme BV IMPORT sro www.haven.cz
Giyo Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Goldfren Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Grip Grab Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
GRL Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
GT maziva KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
GUEE Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Guerciotti Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz

H
Haibike Winora-Staiger GmbH WWW.HAIBIKECZ.CZ
Hamax Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Hamax DaJ Sport www.daj.cz
Hamax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hamax BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hamax BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Harry Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Haven Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Haven BV IMPORT sro www.haven.cz
Hayes Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Head Novus Bike s.r.o www.head-bike.com
Hercules Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Hota DaJ Sport www.daj.cz
Hota Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Hota BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hota BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Hota Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
HQBC Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
HTI Leopard Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
HTP Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
HTP  Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Hutchinson KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hydrapack KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hydrapak Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

CH
Chain DaJ Sport www.daj.cz
Chain BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Chain BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Chakra Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Challenge Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Chimpanzee Zookee www.zookee.cz
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I
Ibera DaJ Sport www.daj.cz
Ibera BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ibera BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Infi ni Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Infi ni Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
inSPORTline Seven Sport, s.r.o. insportline.cz

Intense Cycles Ndistribution www.ndistribution.cz/
intense

Isostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Isostar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Isostar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Isostar Esatrade, s.r.o. www.esatrade.cz
Isostar Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
ITM KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

J
Jagwire Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Javax Biketone www.biketone.cz
JetBlack Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Jetblack BV IMPORT sro www.haven.cz
JOE´S BV IMPORT sro www.haven.cz
Joytech   Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

K
Kaiwei Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kask Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Kask Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
KED Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
KED Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kenda Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Kenda Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Kenda Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Kenzel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kenzel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kidzamo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Kinetic DaJ Sport www.daj.cz
Kinetic BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kinetic BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
King Kong BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
King Kong BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
KMC Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
KMC Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
KMC DaJ Sport www.daj.cz
KMC Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
KMC BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
KMC BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Knog Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Knolly Bikes Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
KONA Bicycles Ndistribution www.ndistribution.cz/kona
Kool Stop Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kool Stop DaJ Sport www.daj.cz
Kool Stop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kool Stop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kovys Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kovys Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Kovys DaJ Sport www.daj.cz
Kovys Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kovys KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kovys Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Kovys BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kovys BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kross T.S.BOHEMIA a.s. www.tsbohemia.cz
KTM KTM www.ktm-bikes.cz
Kuota Airoo www.airoo.cz

L
Lake Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Lapierre Schindler spol. s r.o. www.lapierre-bike.cz
Lazer Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
LAZER Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Le Grand T.S.BOHEMIA a.s. www.tsbohemia.cz
Leader Fox Bohemia Bike www.leaderfox.cz
Leader Fox Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Levior Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Lezyne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Lezyne Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
LFE - Leader Fox 
Energy Bohemia Bike www.leaderfox.cz

Limar DaJ Sport www.daj.cz
Limar BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Limar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Lizard Skins Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Longus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Look Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Look Vokolek Import www.vokolek-import.cz

M
Magnum Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Magnum Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Magura Pells www.pells.cz
Mach Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Mach Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Maloja LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o www.levelsportkoncept.cz

Marin Komersia www.marinbikes.cz
Marwi DaJ Sport www.daj.cz
Marwi Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Marwi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Marwi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Master Lock Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
MAX1 Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Maxbike Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Maxbike Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Maxxis Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Maxxis Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Maxxis KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Maxxis BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Maxxis BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Menabo Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Menabo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Merida Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Met Zookee www.zookee.cz

Mico LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o www.levelsportkoncept.cz

Microclair BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Microclair BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Microlite DaJ Sport www.daj.cz
Mighty Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Mighty Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Mighty Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Miche Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Miche Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Miche Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Michelin Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz

Mitas LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o www.levelsportkoncept.cz

Mitas DaJ Sport www.daj.cz
Mitas Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Mitas Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Mitas BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Mitas BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Mitas - Elite level LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o www.levelsportkoncept.cz

Mortop Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Motorex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Motorex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Motorex BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Motorex BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Moustache Azub Bike www.azub.cz
Muc-Off Halbich s.r.o. www.muc-off.cz
MUD Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
M-Wave Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
M-Wave Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
M-Wave Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Mythiccarbon Airoo www.airoo.cz

N
Nacházel bike 
products Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz

Nacházel bike 
products Nacházel s.r.o. www.nachazel.cz

Nacházel bike 
products Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Nacházel bike 
products Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz

Nacházel bike 
products Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

Nalgene Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Nalini Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Nalini Pells www.pells.cz

Neco Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Neox Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Nevi Airoo www.airoo.cz
Nexelo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Niner Zookee www.zookee.cz
Niterider Zookee www.zookee.cz
Nokon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Northwave Ndistribution www.ndistribution.cz/
northwave

Novatec Dema Senica www.dema.bike
Nutrend Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Nutrend Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Nutrend DaJ Sport www.daj.cz
Nutrend KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Nutrend BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Nutrend BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

O
ODI DaJ Sport www.daj.cz
ODI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ODI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Öhlins Jan Halbich www.ohlins.cz
OK Baby Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
OK Baby Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Olympia Cycli Bikemarast www.bikemarast.cz
OnGuard Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Ortlieb Azub Bike www.azub.cz
Osprey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Osprey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Owleye Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz

P
Park Tool DaJ Sport www.daj.cz
Park Tool Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Park Tool BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Pearl Izumi Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Pells Pells www.pells.cz
Penco Penco, s.r.o. www.penco.cz
Peruzzo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Pillar Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Pillar Biketone www.biketone.cz

POC LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o www.levelsportkoncept.cz

Polar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Polednik Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Polednik DaJ Sport www.daj.cz
Polednik Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Polednik BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Polednik BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
PowerBar Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
PowerBar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Pro Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Pro Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Progress Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Progress Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prologo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Promax Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Promax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Promax Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Promax Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Prowheel DaJ Sport www.daj.cz
Prowheel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Prowheel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Pure DaJ Sport www.daj.cz
Pure BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Pure BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Q
Quarq Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz

R
R&B Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
R&B DaJ Sport www.daj.cz
R&B BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
R&B BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
R.S.P. Schindler spol. s r.o. www.rsp.at
Race Face Zookee www.zookee.cz
Race One Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Racktime Azub Bike www.azub.cz
Ralson Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Ravemen BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ravemen BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ravx Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Remerx DaJ Sport www.daj.cz
Remerx Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Remerx KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Remerx Remerx www.remerx.cz
Remerx Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Remerx BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Remerx BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Reverse BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Reverse BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ribbon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ridley Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Ritchey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ritchey Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Ritchey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ritchey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Rock Machine Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
RockShox Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Rodi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Rogelli Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

6 PŘEHLED F IREM

Přehled fi rem a cyklistických značek na našem trhu
Zajistěte si do své maloobchodní prodejny zajímavé a důležité zboží. V přehledu nejsou pouze výrobci nebo ofi ciální dovozci jednotlivých značek,

ale i velkoobchody, které prodej vybraných značek do cykloobchodů zprostředkovávají.

CatEye.cz
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Přehled fi rem a cyklistických značek na našem trhu
Značka Dovozce, výrobce, 

velkoobchod www stránky

Rogelli Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Rollei Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Romet T.S.BOHEMIA a.s. www.tsbohemia.cz
Rosti Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Roto Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Roto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Roto Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Rotor Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
RPZ Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
RSP Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
RST Universe Agency www.rstmtb.cz
Rudy Project Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

S
Saccon DaJ Sport www.daj.cz
Saccon BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Saccon BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Salice Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Salice Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Salomon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Salsa Schindler spol. s r.o. www.salsa-cycles.cz
Santini Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Sarto Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
S-bike Wear Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Sekura BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sekura BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Selle Italia Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Selle Italia Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Selle Monte Grappa Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Selle Monte Grappa Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Selle SMP Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Sensor Zookee www.zookee.cz

SH+ LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o www.levelsportkoncept.cz

Shimano Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Shimano Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Shimano Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Shimano Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Shimano Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Shimano KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Shimano Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Shimano BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Shimano BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Shocart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Shred Ndistribution www.ndistribution.cz/
shred-slytech

Schachner Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Schlumpf Azub Bike www.azub.cz
Schwalbe Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schwalbe Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Sigma KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Sigma Dema Senica www.dema.bike
Sigma sport Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Sigma sport Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Sigma sport Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sigma sport Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sigma sport DaJ Sport www.daj.cz
Sigma sport Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Sigma sport BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sigma sport BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Silvini Silvini, s.r.o. www.silvini.cz
Simpla Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Sinus Winora-Staiger GmbH www.staiger-fahrrad.de
SiS Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Sixtus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SKS Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
SKS Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SKS DaJ Sport www.daj.cz
SKS KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SKS Schindler spol. s r.o. www.sks-germany.com
SKS BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

SKS BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Slime Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Slime BV IMPORT sro www.haven.cz

Slytech Ndistribution www.ndistribution.cz/
shred-slytech

Smart Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Smart Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Smart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Smart Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Smartube Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
SMP Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Solis Bikes Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
SON nabendynamo Azub Bike www.azub.cz
Sonax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sonax Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Soul Kozak Airoo www.airoo.cz
Source Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Spectro BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Spectro BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Spinner Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Sponser Food Halbich s.r.o. www.sponserfood.cz
Sport Arsenal Sport Arsenal www.sportarsenal.cz
Sport Arsenal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sport Arsenal DaJ Sport www.daj.cz
Sport Arsenal BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sport Arsenal BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sportique Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sportourer Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
SR Suntour Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
SR Suntour Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SR Suntour DaJ Sport www.daj.cz
SR Suntour BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
SR Suntour BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sram Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sram DaJ Sport www.daj.cz
Sram Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Sram Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Sram BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sram BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Steadyrack Halbich s.r.o. www.halbich.cz
Stella Azurra Airoo www.airoo.cz
Stereo Bikes BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Stereo Bikes BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Stevens Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Sting Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
STrace Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sturmey-Archer Helios Race s.r.o. www.sturmey-archer.cz
Sundance Novus Bike s.r.o www.sundance-bike.cz
Sunrace Helios Race s.r.o. www.sunrace.cz
SunRinglé Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Super B Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Super B Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Surley Schindler spol. s r.o. www.surlybikes.com
Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.cz
Šroubárna Marek BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Šroubárna Marek BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Šroubárna Marek  Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

T
Tacx Universe Agency www.tacx.cz
Tange Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Teasi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Teasi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tektro Universe Agency www.author.eu
Tern Azub Bike www.azub.cz
TF2 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
TF2 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
TF2 DaJ Sport www.daj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

TF2 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
TF2 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Thule Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Thule Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thun Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Thun DaJ Sport www.daj.cz
Thun Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Thun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Thun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Time Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Tiso Airoo www.airoo.cz
Token components Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Tomac BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Tomac BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Topeak Zookee www.zookee.cz
Total BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Total BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tour de France Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Tour de France Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Tour de France Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Trail Gator Azub Bike www.azub.cz
Trailgator Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Trailgator Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tranz-X Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tranz-X Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Trigon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Trigon Biketone www.biketone.cz
Truvativ Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Truvativ Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
TSG BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
TSG BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Tubus Azub Bike www.azub.cz
Tufo Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Tufo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tufo Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Tufo DaJ Sport www.daj.cz
Tufo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Tufo Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Tufo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Tufo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

U
UFO Plast Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Unior KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
UNO-Kalloy Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Uvex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Uvex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

V
Vape Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Vape Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vape Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vape DaJ Sport www.daj.cz
Vape Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Vape BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vape BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vella Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vella DaJ Sport www.daj.cz
Vella Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Vella BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vella BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Velo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velo Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Velo DaJ Sport www.daj.cz
Velo Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Velo Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Velo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Velo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velobel Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velobel Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Velobel DaJ Sport www.daj.cz
Velobel Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Velobel Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Velobel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Velobel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Velofl ex Airoo www.airoo.cz
Velogross Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velosteel Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Ventura Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ventura Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Vision Dema Senica www.dema.bike
Vittoria Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vittoria DaJ Sport www.daj.cz
Vittoria Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Vittoria BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vittoria BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Volume DaJ Sport www.daj.cz
Volume BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Volume BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
VP Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
VP DaJ Sport www.daj.cz
VP BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
VP BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vredestein Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

W
WD KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Weber Azub Bike www.azub.cz
Weldtite DaJ Sport www.daj.cz
Weldtite BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wellgo DaJ Sport www.daj.cz
Wellgo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wellgo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Widek Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Winora Winora-Staiger GmbH www.winora.de
Wittkop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wittkop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wowow DaJ Sport www.daj.cz
Wowow BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wowow BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

X
Xenofi t Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
X-IONT Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
XLC Winora-Staiger GmbH www.xlc-parts.com
X-Mission Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
X-PEDO KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Y
Yaban Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Yeti Zookee www.zookee.cz
Your Air Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

Z
Zefal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Zeray pedals Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Zero Flats Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Zipp Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Zixtro Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Zoom Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Zoom Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Zoom Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Zoom Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
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Cyklistický velkobchod PAŽAK, jehož histo-
rie sahá až do roku 1993, sídlí na východním 

okraji Prahy. Jeho velkoobchodní nabídku tvoří 
více jak 15.000 položek od stovky značek. Dá se 
říci, že pro cyklistické obchody nabízí vše, co si 
zákazníci vyžadují. Od  ventilků, redukcí a  dal-
ších drobných dílů, přes širokou nabídku plášťů, 
větších dílů, oblečení, boty a přilby až po reno-
mované cyklistické značky. Mezi ty patří napří-
klad cyklistické tretry Gaerne. Můžete si zde pro 
své zákazníky pořídit italské brýle Salice, přilby 
Kask, které vozí profesionální týmy. Do portfolia 

patří také díly Miche s opravdu dlouhou tradicí. 
Od této fi rmy má v nabídce například zapletená 
kola v cenových relacích (MOC) od 5000 Kč až 
do  50.000 Kč. Ta nejlepší kola Miche se pyšní 
i  speciální službou, že jakmile se je jezdec po-
škodí, například při pádu, fi rma vyžaduje jejich 
zaslání do  centrály, kde se o  jejich stoprocentní 
stav postará jejich obnovou na  speciální stolici. 
To nebývá příliš obvyklé a Miche se tím i od ji-
ných značek odlišuje. Podmínkou to samozřejmě 
není, ale speciální zboží vysoké kvality by mělo 
mít i speciální péči.

Pažak je také výhradním distributorem značek 
Longus a  HQBC. Obě tyto značky patří k  již 
velmi zaběhnutým značkám a  je vidět v mnoha 
cyklistických prodejnách.

Nově se fi rma Pažak stala dovozcem siliko-
nových gripů RedMonkey. Určitě také zaujmou 
CNC frézované držáky na  řídítka pro uchycení 
nejrůznějších světel, cyklocomputerů a  kamer 
od fi rmy K-EDGE.

V dnešní době je samozřejmě standardem zbo-
ží zasílat do obchodů přepravní službou. K tomu 

slouží možnost objednání zboží prostřednictvím 
portálu přes B2B systém. Ta dopraví zboží do va-
ší prodejny velmi rychle. Pokud zboží objednáte 
do 12 hodin, ihned je expedováno a druhý den 
ho máte v  prodejně. Pokud se s  objednávkou 

zdržíte a odešlete ji až pozdě odpoledne, doprava 
trvá maximálně dva dny.

Mnoho zákazníků ovšem využívá i přímý, osob-
ní nákup. Přeci jen se pořád najdou obchodníci, 
kteří pečlivě vyrovnaný sklad navštíví a  s nákup-
ním košíkem, za doprovodu pracovníka fi rmy, kte-
rý velmi rád poradí při výběru, brouzdají po skla-
du a vybírají si třeba po jednotlivých kusech. Tuto 
variantu je vhodné zvolit především tehdy, pokud 
se stanete novým zákazníkem fi rmy Pažak. Je vý-
hodné přesvědčit se osobně o  sortimentu a  také 

poznat jak majitele fi rmy, tak i další pracovníky, se 
kterými komunikujete telefonicky nebo prostřed-
nictvím e-mailu. Podmínka to ovšem není.

O registraci ve velkoobchodě Pažak může po-
žádat jakákoliv maloobchodní prodejna. Ve fi rmě 

si pouze ověří, že se jedná skutečně o prodejnu, 
neboť se občas stane, že o registraci žádá koncový 
zákazník, cítící výhodný nákup. Ale tento pro-
blém znají i  v  jiných velkoobchodech. Novému 
odběrateli fi rma sdělí přístupový kód do  B2B 
a  nic nebrání tomu, aby ještě ten den provedl 
první objednávku.

Objednávat u fi rmy Pažak lze skutečně jaké-
koliv množství pro jednu objednávku. Firma je 
známá i tím, že nabízí kompletní lyžařský běžec-
ký sortiment. „Běžně se nám stává, že prodejna si 

dá do objednávky třeba jen dva nějaké speciální 
mazací vosky“, říká majitel Jaroslav Pajač, v mi-
nulosti reprezentant v triatlonu. 

Zajímavostí fi rmy také je, že skoro celý perso-
nál je zde zaměstnán od samotného začátku pů-
sobení fi rmy na trhu. Z toho je patrné, že všichni 
ve fi rmě velmi dobře znají potřeby maloobchodů 
a vědí, které zboží postupně doplňovat, aby ne-
došlo k výpadkům dodávek.

Velkoobchod Pažak

Kontakt:
PAŽAK, s.r.o
www.pazak.eu
areál Praga Strašnice
Černokostelecká 1168/90
Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00
Tel.: +420 274 774 577
mobil: +420 777 215 023
e-mail sklad: pazak@pazak.eu
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